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 Øvelse 3 Screening for sundhedsmæssige konsekvenser  
 

Du og arbejdsgruppen bliver enige om på bagrund af lokalplanens omfang og din indledende granskning 

af sundhedsrelevante temaer, at indsatsen er for lille til at gennemføre en fuld 

sundhedskonsekvensvurdering. I stedet ønsker I at gennemføre en mere detaljeret screening på 

baggrund af en profil for lokalområdet.  

Du sætter arbejdsgruppen i gang med at lave en profil for området indeholdende oplysninger om 

demografi, institutioner, grønne områder, trafikforhold, socioøkonomiske og sundhedsmæssige forhold.  

Jeres mere detaljerede screening skal fungere som et redskab til at kvalificere jeres videre 

planlægningsarbejde samt til at vurdere, hvilke sundhedsfaktorer der skal medtages i miljøvurderingen.  

Inden screeningen gør en repræsentant fra Trafik opmærksom på, at hvis der skal bygges boliger i 

området, vil der komme en væsentlig stigning i trafikken på Nyvej, som adskiller to eksisterende 

etageejendomme, hvor skolen og daginstitutionen ligger ved siden af den ene ejendom. Allerede nu er 

der meget trafik på vejen og støjniveauet ligger lige omkring den anbefalede grænseværdi. 

Repræsentanten fra Social og Omsorg siger, at beboerne fra de to etageejendomme har meget med 

hinanden at gøre i form af fællesarrangementer, besøgsvenner m.m. Derudover oplyser en 

repræsentant fra Børn og Kultur, at mange skole- og institutionsbørn krydser vejen, hvoraf mange af 

skolebørnene færdes alene. En repræsentant fra Erhverv og Arbejdsmarked gør opmærksom på, at 

området er væsentlig mere belastet end andre områder i byen, da mange af beboerne er på 

overførselsindkomst, og alkoholisme forekommer i mange familier.  

Nogle af de problematikker, som arbejdsgruppen ønsker at medtage i screeningen for 

sundhedskonsekvenser er følgende:  

 

 Ved fjernelse af det grønne område mister en hel bydel mulighed for at nå et grønt område i en 

radius af 1,5 km  

 Der bor en del udsatte i de nærliggende boligområder, som benytter området som tilholdssted, 

dog er det usikkert, om der indtages rusmidler på grunden  

 Øget trafik på vej, hvor især skolebørn krydser vejen alene og hvor der er stor netværksaktivitet 

mellem beboere på hver sin side af vejen  

 Erhvervsgrunden er forurenet  
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Gennemfør en screening af lokalplanen ved brug af et sundhedsscreeningsskema, som Fredericia 

Kommune har udarbejdet. På ressourcesiden finder du også en oversigt af sundhedsfaktorer relevante 

for indsatser på det tekniske område og links til diverse rapporter, som kan være nyttige i forhold til 

lokalplanen og dens realisering.  

Du skal forholde dig til de sundhedsmæssige konsekvenser af de rammer, som lokalplanen udstikker i 

forhold til en status quo. D.v.s. at man ikke gennemfører byggeprojektet eller oprensningen af den 

forurenede grund. Under kolonnen ʽbemærkningʼ kan medtages betragtninger i forhold til realiseringen af 

lokalplanen.  

Denne screeningsøvelse vil være mere overfladisk end en virkelig screening, da du ikke har profilen for 

området. 

 

 

http://sundby.s5.baernholdt.com/wp-content/uploads/2015/10/Sundhedsscreeningsskema_Fredericia-Kommune2010.pdf

